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লজহাবদর প্রস্তুলত লহবসবে মসলজবদ শরীর চচচা করা লক 
বেধ হবে? 

প্রশ্ন:  
ভুবল যাওয়্া ফরয ইদাবদর অনযতম অংশ ইদাবদ োদানী ো শারীলরক 
প্রস্তুলত। এলি সম্পন্ন করার উবেবশয মসলজবদ শরীর চচচা করা লক জাবয়্য 
হবে? লেবশষত কাবরা যলদ লেকল্প ককাবনা েযেস্থা না থাবক। আমাবদর 
এখাবন লকছ ু ভাইবয়্র মবধয লেষয়্লি লনবয়্ লেতকচ কদখা লদবয়্বছ। ককউ 
েলবছন, মসলজদ শুধু নামায, লতলাওয়্াত, লযলকর-আযকার ও এ 
ধরবনর ইোদবতর জনয। মসলজবদ শরীর চচচা আদবের কখলাফ। ককউ 
েলবছন, এলিও গুরুত্বপূণচ একলি দ্বীলন কাজ। আর মসলজবদ কযবকাবনা 
দ্বীলন কাজই করা যায়্। আশা কলর, লেষয়্লির সমাধান লদবয়্ োলধত 
করবেন।    

প্রশ্নকারী- গাললে মুসান্না 
 
 
উত্তর:   
দুুঃলখত! লেবশষ কারবণ আপনার প্রশ্নলির মূল লেষয়্ লিক করবখ লেেরবণ 
সামানয পলরেতচন কবর উত্তর কদয়্া হবলা। 
হাদীস শরীবফ এবসবছ, 

لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما على »أن عائشة، قالت: ...
ابب حجريت واحلبشة يلعبون يف املسجد، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 454صحيح البخاري: -« يسرتين بردائه، أنظر إىل لعبهم
 "আবয়্শা রালয. েবলন, আলম একলদন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্া 
সাল্লামবক আমার কামরার দরজায়্ কদখলাম। তখন হােশীরা মসলজবদ 
কখললছবলা (যুবের অনুশীলন করলছবলা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ফাতওয়্া নাম্বার:281                    প্রকাশকালুঃ16-09-২0২১ ইং 
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ওয়্াসাল্লাম তাাঁর চাদর লদবয়্ আমাবক আড়াল কবর রাখবলন, আর আলম 
তাবদর কখলা কদখলছলাম।" –সহীহ েুখারী : ৪৫৪ 
সহীহ েুখারীর অপর েণচনায়্ এবসবছ, 

... 455صحيح البخاري:  -واحلبشة يلعبون حبراهبم   

"হােশীরা তাবদর েশচা লদবয়্ কখললছবলা"। –সহীহ েুখারী: ৪৫৫ 
আবরক েণচনায়্ এবসবছ, 

«... دعهم أمنا بين أرفدة»فزجرهم عمر، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ...
 988صحيح البخاري: –

"অতুঃপর ওমর রালয. তাবদরবক ধমক লদবলন। তখন নেী সাল্লাল্লাহু 
আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েলবলন: কহ ওমর, তাবদরবক কছবড় দাও। কহ েন ু
আরলফদা! কতামরা লনরাপবদ অনুশীলন কর।"–সহীহ েুখারী: ৯৮৮   

ইমাম েুখারী রালহমাহুল্লাহ তাাঁর সহীহ েুখারীবত  ابب أصحاب احلراب يف
 তথা ‘অধযায়্: মসলজবদ েশচাধারীগণ’ নাবম একলি অধযাবয়্র املسجد

লশবরানাম লদবয়্বছন। উক্ত অধযাবয়্ ইমাম েুখারী (রহ) উপবরালল্ললখত 
লতনলি হাদীবসর প্রথম দুলি েণচনা কবরন। লশবরানাবমর েযাখযায়্ আল্লামা 
আইনী (৮৫৫ লহ.) (রহ) েবলন: 

: هذا ابب يف بيان جواز دخول أصحاب احلراب يف املسجد، واملراد من أي
أصحاب احلراب هنا هم الذين يتشاققون ابلسالح كاحلراب وحنوها لالشتداد 
والقوة على احلرب مع أعداء الدين، وقال املهلب: املسجد موضوع ألمر 

 هلهوأمجاعة املسلمني، وكل ما كان من األعمال اليت جتمع منفعة الدين 
واللعب ابحلراب من تدريب اجلوارح على معاين احلروب فهو جائز يف املسجد 

 .بريوت –، دار إحياء الرتاث العريب 4/220عمدة القاري: –وغريه، اهـ. 
"এ অধযায়্লি মসলজবদ েশচা লনবয়্ প্রবেশ বেধ হওয়্া সম্পবকচ। এখাবন 

‘আসহােুল লহরাে’ দ্বারা ওই সমস্ত েযলক্তেগচ উবেশয, যারা শত্রুর 
লেরুবে যুে কেবে শলক্ত অজচবনর জনয েশচা ো এ জাতীয়্ অস্ত্র দ্বারা 
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প্রলশেণ কনয়্। মুহাল্লাে রহ. েবলন, মসলজদ মুসলমানবদর কযৌথ কাবজর 
জনয। কয সকল কাজ দ্বীন ও দ্বীনদারবদর কলযাবণ সালধত হয়্, তা 
মসলজবদ জাবয়্য। আর েশচা কখলা যুবের জনয শারীলরক প্রলশেণ 
গ্রহবণর অন্তভুচক্ত। তা মসলজবদ এেং মসলজবদর োইবর সেচেই 
জাবয়্য।"–উমদাতুল কারী: ৪/২২0, আরও কদখুন: ফাতহুল োরী: 

১/৫৪৯, লমনহাতুল োরী: ২/১৬৪, ই’লামুস সালজদ লে আহকালমল 
মাসালজদ: ৩৫৫, জাওয়্ালহরুল লফকহ: ৩/১৩১ 
উপবরর আবলাচনা কথবক আশা কলর পলরষ্কার হবয়্বছ কয, লজহাবদর 
উবেবশয মসলজবদ শরীর চচচা করবত অসুলেধা কনই। তবে এখাবনও কয 
মসলজবদর আদবের প্রলত লে রাখবত হবে, তা েলার অবপো রাবখ না। 

سبحانه تعاىل أعلم وهللا  
-আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১0-0১-১৪৪৪ লহ. 
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